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Finaldagen av Audi Danderyd Open bjöd på en publikfest med den blivande Svenske mästaren på 

plats, mycket publik och god mat! 

 

 

Dags för Stockholm Ladies  Inbjudan till inomhus-KM 

 

Eric Cedervall hemma o hälsade på  Sommaren på Näsaäng 

 

Sommarens resultat   Audi Danderyd Open 

 

Ordförandens krönika   Magnus tränartips  

 

   



 A-lagen laddar för höstens seriespel! 

”Kom igen nu kör vi” säger Christoffer Solberg och 

Mikael Ekman till varandra.

”Psst jag servar utåt” säger Anette Munozova till  

Jennie Brobeck. 

Herrlaget åkte som bekant ur elitserien i fjol 

och får i höst ta nya tag i div.1. Trollbäckens TK 

som också åkte ur elitserien i fjol får gälla som 

favoriter med Jacob Adaktusson, Tobias 

Blomgren och Patrik Brydolf som ryggrad.  

Men vi har ett lag som bör kunna slåss på övre 

halvan i tabellen. 

Stommen i vårt lag består av Magnus Öhrvall, 

Christoffer Solberg, Johan Claesson, Axel Fries 

och Kristian Prior. Dessutom har vi möjlighet 

att nyttja en spelare från B-laget. Utöver detta 

har vi klassiga spelare som Mikael Ekman, 

Robin Brage, Anil Yuksel och Johan Örtegren 

licenserade och någon/några av dessa kan 

eventuellt vara aktuella för någon/några 

matcher. Lagledare är Stefan Åslin 

Damlaget däremot höll sig kvar i Elitserien 

efter en dramatisk holmgång mot Växjö TS i 

sista rundan och har som realistisk 

målsättning att göra detsamma i år. 

Laget består av Anette Munozova, Jennie 

Brobeck, Angela Roessler, Enni Zander och 

Linn Ehrenström. Utöver det har vi en estniska 

Valeria Gorlats som kan bli aktuell i några 

matcher. Kristina Andlovic har temporärt 

lämnat tennisen men om andan faller på är ju 

potentialen som bekant stor. Lagledare är 

Björn Sahlin. 

Seriespelet innebär också en bra chans till coaching. 

Segerjubel efter att damlaget räddat kontraktet. 

Kom och stötta lagen och titta på bra tennis!  

 

A-lagens hemmamatcher:                              
13/11 D 17.15 NPTK- Fair Play TK                        

18/11 H 17.15 NPTK- Åkersberga TK                     

21/11 D 14.30 NPTK- ATL Lund                               

25/11 D 17.15 NPTK- Lidköping TK                       

12/12 H 17.15 NPTK- Kramfors TK                            

13/12 H 12.00 NPTK- Trollbäckens TK  

A-lagens bortamatcher!                                    
7/11   H NPTK- Danderyd i Åkersberga      

8/11   H TK Hobby- NPTK i Åkersberga   

9/11   D SALK-NPTK                                      

17/11 D GLTK- NPTK                                   

28/11 H Mälarhöjdens IK- NPTK              

29/11 H Hellas TK- NPTK i Mälarhöjden     

29/11 D Tabergsdalen TK- NPTK                 

1/12   D Helsingborgs TK- NPTK                                                                      

  Stefan 

 



Ny hall skulle ge nya möjligheter 

 

 

 

Bäste medlem, 

I säsongens första ordförande-krönika tänkte 

jag informera om projekt ”ny tennishall” och 

var vi står någonstans i denna så viktiga fråga. 

Som många av er vet men kanske inte alla så 

har vi i styrelsen och klubbledningen funderat 

över möjligheterna att skapa nya 

inomhusbanor till vår klubb. Idag har vi en 

beläggning som är hög och efterfrågan på 

abonnemang, vuxentennis, 

juniortennisträning mm är oerhört hög vilket 

gör att vår hall inte räcker till. Samtidigt så 

medger gällande plan för området inte en 

tillbyggnad av befintlig hall. 

Sedan några månader så har klubben fört 

diskussioner med en privat markägare i 

kommunen. Denna markägare har tillgång till 

mark för en möjlig ny tennishall alldeles i 

närheten av vår befintliga hall. På detta 

markområde skulle dessutom bostäder och 

handel byggas. NPTK har tillsammans med 

markägaren ritat in en tennishall som 

innehåller 7 banor samt kontor, 

omklädningsrum, gym, cafeteria och shop.  

Vi för samtidigt en dialog med Täby Kommun 

om vilken hjälp vi skulle kunna få från den 

kommunala sidan. 

Vilka är då de stora hindren för att ett projekt 

som detta skall bli verklighet. Det största 

hindret är naturligtvis ekonomin och hur vi ska 

kunna få ihop finansieringen av en ny 

tennishall. Andra hinder som måste passeras 

är till exempel läget på den nya anläggningen. 

För styrelsen är det viktigt att vi kan behålla 

ungefär samma läge som vi har idag och det är 

detta som gör att diskussionen vi för idag är så 

intressant. Vidare måste vi känna att vi och 

Täby Kommun har en samsyn kring projektet. 

För att komma vidare i denna så viktiga fråga 

så kommer styrelsen att kalla alla medlemmar 

och andra intressenter till ett 

informationsmöte där vi går igenom hela 

projektet vad gäller både ekonomi och layout. 

Känner styrelsen därefter att vi har gehör hos 

våra medlemmar så kommer vi att kalla till ett 

extra årsmöte och där fatta beslut i frågan. 

Jag hoppas på att inom kort kalla till detta 

informationsmöte och önskar att ni 

dessförinnan får en härlig start på 

höstsäsongen. 

 

Vi ses i hallen! 

 

Joachim Haas 

Ordförande NPTK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Varmt välkommen för tandvård i privat regi, 
där tandläkare, tandhygienister och specialisttandläkare 

fi nns under samma tak! 

Öppet alla dagar: Måndag – Söndag

www.tandlakargruppentaby.se

08-758 50 40

Du hittar oss på plan 6 i TÄBY C Norra Galleriagången, mellan Systembolaget 
och Blomsterpassagen, i samma hus som Studio Ava och Memira Ögonlaser).

  

Dina tänder 
– vår konst!

• TANDREGLERING
• Allmäntandvård  
• Barntandvård
• Estetisk tandvård



Tennisfester i tennishallen!         
Dags för den sextonde upplagan  av 
Stockholm Ladies! 
 

Stockholm Ladies och A-lagens seriespel ljus i 
höstmörkret. 
 

Spelschema Stockholm Ladies 

Datum Omgång 

Sö   25/10   Kvalet börjar                                

Må 26/10   Kvalfinaler 

Ti   27/10   1:a omgången i singel o dubbel 

On  28/10 1:a omgången i singel o dubbel  

To  29/10 2:a omgången i singel 
o kvartsfinaler i dubbel 

Fr   30/10 Kvartsfinaler i singel o  
 semifinaler i dubbel 

Lö   31/10 Semifinaler i singel o final dubbel 

Sö  1/11 Final i singel 

Spelstart kl.12.00 samtliga dagar utom den 

25/10, då börjar matcherna kl. 10, samt 

finaldagen då finalen börjar cirka 12.30.  

Att komma och titta på Stockholm Ladies 

innebär att du har chansen att titta på 

morgondagens världsstjärnor.  

2012 års segrare Jelena Ostapenko var året efter 

rankad som nr 2 bland världens juniorer! I år har hon 

slagit mängder av topp 100 spelare och var nyligen i 

final i Quebecs WTA-tävling.

 

2011 års segrare tyskan Antonia Lottner var rankad som 

världens näst bästa junior 2013.  

Rebecca Peterson, Sofia Arvidsson och Johanna Larsson 

har alla vunnit Stockholm Ladies på sin väg mot 

världseliten. 

Får vi se en ny stjärna födas i år?              

Tävlingen brukar samla deltagare från cirka 20 

nationer. Det är många medlemmar som tagit 

chansen att titta på internationell damtennis 

de senaste åren.  Det är alltid kul att gå 

omkring på läktaren och leta upp framtidens 

stjärnor.  

Kom och heja på ”NPTK- Anette!”      
Tävlingen innebär också en möjlighet för våra 

yngre spelare att titta på internationell tennis. 

För Anette Munozova är det självklart kul att 

få tävla på den här nivån på hemmaplan. 

Anette var nyligen i sin första semifinal på 

10.000 dollars nivån. I semifinalen hade hon 

matchboll… Enni Zander kommer att spela i 

kvalet och ev. någon ytterligare spelare. 



Klubbchefen har ordet  

Vi har inlett ett nytt verksamhetsår. En titt i 

backspegeln visar att vi kan lägga ett oerhört aktivt 

tennisår till handlingarna. Det är inte många 

klubbar som har lika mycket aktiviteter som vi och 

definitivt ingen med vårt banantal. Det är möjligt 

tack vare en fantastisk personal och ett suveränt 

ideellt engagemang. Utan den mixen skulle vi inte 

kunna genomföra alla aktiviteter. 

Vi har precis lagt årsmötet och därmed föregående 

verksamhetsår till handlingarna. Ett år som visar 

att vi verkligen lever upp till devisen att ”NPTK ska 

erbjuda verksamhet för alla åldrar och nivåer”.  

Klubbmästerskap med 300 starter, vuxenkurser 

med över 200 deltagare, tennisskole-KM, samtidigt 

som vi vunnit SM-medaljer både på junior- och 

veteransidan speglar det ganska väl. Kroatienresan 

där yngst var 7 och äldst 77 år är ett annat 

exempel. 

Höstens verksamhet är nu i full gång.  

Tennisskolan, vuxenkurserna, de äldre veteranerna 

som fyller hallen på måndagar och torsdagar och 

seriespelet gör att hallen sjuder av liv. 

Hösten bjuder också på många tillfällen att titta på 

högklassig tennis. På höstlovet arrangerar vi 

Stockholm Ladies för sextonde året i rad. Strax 

därefter inleds A- lagens seriespel. Damerna i 

elitserien och herrarna i division 1.  Då kan ni också 

titta på två av klubbens många ambassadörer, 

Anette Munozova och Christoffer Solberg. Mer om 

dessa evenemang och tider kan ni läsa om på 

annan plats i tidningen. 

Har under sommaren slagits av vilket fantastiskt 

tennisintresse vi har i Sverige. Ett exempel är när 

Elias Ymer kvalar in i Franska Mästerskapen. Då 

står det på sidan 100 på text-TV. Sidan 100! Han 

hade alltså inte gått till kvartsfinal i en Grand-Slam 

utan kvalat in. Det är upp till Tennis-Sverige att 

vårda det intresset.                                               

Tittar vi utanför klubbens gränser och på svensk 

tennis i stort så är jag oroad över några saker som 

lätt blir till ”sanningar”. Två exempel: 

”All teknik måste vara klar när man är 12 år, 

annars går det inte”.  Den typen av uttalanden 

hämmar utvecklingen. Dessutom så stämmer det 

ju inte. Vi har mängder med spelare i NPTK som 

utvecklat sin teknik som seniorer och äldre 

juniorer. Hur ofta hör vi inte talas om golfspelare i 

världseliten som lägger om sina svingar? Pete 

Sampras var baslinjespelare med 

tvåhandsbackhand när han var 14 år och rankad 

130 i sin ålder i USA. Stefan Edberg la om sin 

tvåhands-till en enhandsbackhand när han var 

femton år. Det gick ganska bra…  

Exempel 2: I svensk tennis upplever jag det som att 

det finns en stress att spelarna ”måste” vara bra så 

tidigt. Att det i princip avgörs när man är 14 år ung, 

hur bra man kan bli i tennis. En orsak är naturligtvis 

att media tycker det är spännande att skriva om 

”tonårsstjärnorna” varpå det lätt blir en sanning att 

det är kört om man inte är tillräckligt bra som 18-

åring. Medierna kan vi inte göra något åt. 

Men vår egen inställning kan vi förändra! Det finns 

alla skäl i världen att göra det! Istället för att prata 

om de extrema stjärnorna borde vi lyfta fram de 

som gått/ går den långa vägen. Det finns alla skäl i 

världen att göra det. Speciellt som genom-

snittsåldern bland topp 150 spelarna i världen 

passerat 25 bland damerna och herrarna! 

Mot den bakgrunden borde vi lyfta fram några av 

alla de spelare som har en helt annan bakgrund än 

ex. Mats Wilander, Robin Söderling, Andre Agassi 

och Rafael Nadal med flera. 

Exempelvis spelare som Stephane Robert som bäst 

rankad 61 i världen. Som junior hade han varken 

ITF- eller ATP-poäng. Michael Berrer Tyskland hade 

aldrig någon ITF-poäng, tog sin första ATP-poäng 

när han var 20 år, blev topp 40 i världen. Victor 

Estrella Burgos som 35 år gammal i år når sin 

högsta världsranking (41), när han var 24 år var han 

rankad som nr. 1447 och som 30-åring nådde han 

sin dittills högsta ranking, 219. Dubbelspecialisten 

Eric Butorac 34 år som aldrig varit bättre än 950 i 

singel, men är en världsspelare i dubbel. Simon 

Aspelin är ett annat exempel. Dessa typer av 

spelare pratar vi aldrig om! Men om vi lyfter fram 

de spelarna så kanske vi får fler spelare att hänga i 

längre och att fortsätta att vilja utveckla sitt spel. 

Idag uppstår det ofta en stress som leder till att 

spelare spelar för mycket internationellt när de 

ibland skulle tjäna på att vara hem och jobba med 

sin spelutveckling. 



Välkommen till  
Max i Arninge! 

Valfritt mål

Ta med kupongen till Max i Arninge 
så får du 10 kr rabatt på valfritt mål. 
Gäller ej Maxbox och Minimål  
och kan ej kombineras  
med andra erbjudanden.  
Gäller t. o. m. 2015-12-31.  
Välkommen! 

Max har haft Sveriges mest nöjda gäster 
13 år i rad. Ta med kupongen till oss och 
testa du med. Smaklig måltid!

rabatt10  kr
Max – Arninge Centrum
Öppet alla dagar 10–23 

• Drive-in
• Lekland
• Laddstolpe



Två hemmasegrare i NPTK:s 

veterantävling!

Anders Svensson och Anders Björklund möttes i H-65 

finalen. Med tanke på hur många timmar de har 

tillsammans på tennisbanan, hade de nog svårt att 

komma med några överraskningar. Reds. Anm. 

NPTK arrangerade numera traditionsenligt sin 

årliga veterantävling veckan före midsommar. 

Antalet startande har nu flera år i streck varit 

kring 150. Denna gång med 23 startande 

damer fördelade på fyra klasser och 126 

startande män fördelade på åtta klasser. 

Tävlingen hade denna gång konkurrens från 

Europamästerskapen för några veteranklasser. 

Några av de bästa spelarna i klubbarna i 

Stockholmsområdet var därför upptagna av 

internationellt spel. Men klassen var ändå hög 

på deltagarna. Vår tävling är populär och 

ligger tidsmässigt mycket bra med sista 

finalkvällen onsdagen före midsommar. 

               
Finalisterna i H70 klassen Rolf Westman                               

och Börje Skånberg                

 

Den mest meriterade vinnaren är nog 

flerfaldige europamästaren Rolf Westman från 

Västerhaninge. Han slog NPTK:s Börje 

Skånberg i finalen i Herrsingel för spelare 70 år 

och äldre. Rolf är född 1938 och Börje 1940 så 

att de gick final visar hur duktiga spelare de är.  

Segrar för NPTK:s spelare blev det dock i 

Herrsingel 40 där Ulf Zacharias finalbesegrade 

klubbkompisen Patrik Blomqvist. I Herrsingel 

65 lyckades undertecknad klara av mångårige 

tränings- och lagkompisen Anders Svensson i 

finalen. Stefan Anderson var också nära att 

vinna Herrsingel 35 där han ställde upp trots 

att han åldersmässigt var kvalificerad för 

klassen för 40-åringar och äldre. En 

efterhängsen skada gjorde dock att han 

tvingades ge upp i finalen trots vunnet första 

set och ledning i andra set. Hoppas att Stefans 

fysik pallar för en hel turnering nästa år. 

Det har som vanligt varit en glädje att agera 

tävlingsledare för denna tävling. De tävlande 

veteranerna i klubben hjälper till genom att 

agera matchledare och vid behov svampa 

banorna efter regn. Behovet av det senare var 

dock mycket litet denna gång. Vårt Näsaäng 

visade upp sig från sin allra bästa sida och alla 

matcherna kunde genomföras utomhus. Till 

nästa år hoppas vi på tillräckligt med 

anmälningar för en klass för en 75-årsklass. Då 

torde vi komma upp till 160 deltagare och slå 

ett nytt deltagarrekord.             

 Anders Björklund                                              

       
Klas Norlin, Jonas Bonn, Fredrik Ahlqvist och Johan 

Orest ser ”ganska nöjda” ut efter att de bärgat 

seriesegern i div 2 efter fem raka segrar. Reds. Anm. 

 



Resultat från tävlingsveteranerna  

Det har som vanligt varit flitigt tävlande bland 

flera av klubbens veteraner under 

sensommaren och början av hösten. 

Flitigast och mest framgångsrik är återigen 

Anders Björklund, som avslutade 

utomhussäsongen i Sverige med seger i RM, 

herrar 65. Anders har precis kommit hem från 

Mallorca, där han deltog i den stora årliga 

internationella veterantävlingen, med blandad 

framgång. (en tävling som varmt kan 

rekommenderas för tävlingssugna spelare) 

En annan duktig veteran, Börje Skånberg vann 

även han i RM, då i klass HS75. Börje tillhör 

den absoluta toppen i sin åldersklass. 

Början av inomhussäsongen har också börjat 

bra för NPTK:are. Främsta resultat har 

skördats i Vallentunas Runspel. Ulf Zacharias 

vann HS, där han slog Patrik Blomqvist i 

semifinal. Imponerande att två veteraner kan 

hävda sig så bra i seniorklasser. En annan som 

gjorde fint resultat är Harald Fries, som slog ut 

1:a seedade Lars Svensson/KLTK och gick till 

final, där han dock fick ge sig. 

Harald har gjort mycket bra resultat den 

senaste tiden och blir en viktig del i H55-laget 

under vintern. 

Närmast väntar seriespel för klubbens olika 

lag, H35, H45, H55, H65. Målsättningen är som 

vanligt högt ställda bland spelarna. Devisen att 

”antigen vinner man eller förlorar, men det är 

betydligt roligare att vinna”, passar bra in på 

oss som deltar. Det kommer bli många 

spännande matcher.  

Vi i serielagen vill rikta ett tack till personalen 

och styrelsen, som lyckas ”pyssla” ihop 

matchtiderna och där vi i jämförelse med 

många andra klubbar nästan jämnt får 

attraktiva speltider, vilket uppskattas mycket 

av oss och våra motståndare. Detta kan 

jämföras med att vi ofta får vi spela 

bortamatcher på sena lördag eller 

söndagskvällar.  Att klubben sedan står för 

kaffe och mackor efter matcherna är pricken 

över i:et. 

Junior-SM                                               

Traditionsenligt avgjordes junior-SM andra 

veckan i augusti. 14 och 18-årsklasserna 

avgjordes i Växjö och 12 resp. 16-årsklasserna 

avgjordes i Skummeslöv. Veckan bjöd på riktig 

högsommarvärme (åtminstone i Växjö).  

Vi representerades av hela 25 spelare i de 

olika klasserna. 

Junior-SM är en tävling där vi som klubb tar ut 

vilka spelare som får vara där och 

representera oss. Ett junior-SM är en 

elitinriktad tävling och vi ställer höga krav 

både på spelstyrka och inställning i 

uttagningen. Det är glädjande att konstatera 

att samtliga levde upp till förväntningarna och 

arbetade stenhårt utifrån förutsättningarna.  

Ska vi plocka ut några resultat är det förstås 

omöjligt att frångå Timothy Carlsson Seger 

som vann hela den gigantiska 12-årsklassen!!. 

Fantastiskt starkt gjort av Timothy som även 

tidigare varit och nosat på slutsegern i de 

stora tävlingarna men nu fick sätta pricken 

över i.et. I semifinalen besegrades Henrik 

Bladelius i två raka set och i finalen krävdes en 

tresetare mot Adam Granath. Timothy var 

nära att ta dubbla guld då han tillsammans 

med Elwin Gauffin var framme i final där man 

dock till slut fick se sig besegrade av Arslan 

Temirhanov/ Adam Granath med 6-10 i 

avgörande supertiebreak.   Johanna Ström var 

framme i semifinal i FS 12 där göteborgstjejen 

Emma Shasteen blev för svår. I par med 

Västerås Julia Lövqvist nådde Johanna 

semifinal i dubbelklassen. Axel Fries nådde 

kvartsfinal i PS 18 där han förlorade i en rysare 

mot slutsegraren Felix Mörck.           /Stefan 

 

 

 

 



   
 
Magnus tränartips  
 

Tre tips för inomhusspelet 

I förra Tromben gav jag några tips på vad man 

kan tänka på när man byter från inomhus till 

utomhus tennis. Det här tipset kommer att 

handla om precis det motsatta, det vill säga 

vad är viktigt att tänka på nu när vi är tillbaka 

inomhus och ska igång med tennisen. 

Sliceserven                                       

Serven är som bekant ett av de viktigaste 

slagen i tennis. Speciellt när vi pratar om 

spelet inomhus när bollen går snabbare i 

luften på grund av trycket och att det är helt 

andra egenskaper i underlagen inomhus där 

bollen glider mer jämfört med utomhus på 

gruset. För att få motståndaren ur position 

redan från returen så är sliceserven väldigt 

effektiv. Den glider iväg i inomhusunderlaget 

och gör att motståndaren inte bara kan stå 

still och vänta på bollen utan också måste röra 

sig i sidled, något som många spelare har svårt 

med. Sliceserven öppnar också upp banan bra 

för nästkommande slag. 

Utgångsposition i banan                        

Jämför man studsen inomhus och utomhus så 

är den stora skillnaden att inomhus så glider 

bollen mer vid studs och på grus så greppar 

den tag mer i underlaget och studsar högre. 

Sen behöver man inte räkna in vind och 

eventuella felstudsar inomhus vilket är en stor 

skillnad. Därför är det vanligt att man flyttar 

fram sin utgångsposition i banan lite närmare 

baslinjen inomhus för att ta fart av underlaget. 

Dvs. ju tidigare man kan ta bollen desto mer 

energi finns det kvar och desto mindre fart 

behöver du skapa själv när du slår bollen. En 

annan fördel med tidig position är att man ger 

mindre tid till motståndaren om man kan ta 

bollen tidigt.     

Raka slag                                                 

En bra regel när man slår raka slag är att de 

ska vara så effektiva så att man är i övertag 

efter slaget, annars är man i en väldigt sårbar 

position om motståndaren spelar bollen 

snabbt kross. Det gör att man använder raka 

slag lite mer effektivt inomhus därför att man 

ofta har en position längre in i banan, bollen 

går snabbare i luften och vid studs än utomhus 

vilken ofta skapar ett övertag om man får in 

sitt raka slag.    

  

SOMMARLÄGER 2015 
 

 
Jag vet, det kan se ut som om vi luras , på 
bilden är det kanonväder, men själv minns jag 
regn och åter regn! 
Trots envisa, våta vädergudar denna sommar 
så skiner solen ganska ofta på vackra Näsaäng, 
klubbens tennismecka, maj till augusti. Och 
som ni kan se så var det många glada 
ungdomar som deltog! 
 

 
 
165 deltagare fick prova på hur det känns att 
spela ”nästan 15 timmar” på en vecka, puh… 
Alla är värda en medalj för sitt hårda slit. Tack 
för bra spel, glädje och alla glada skratt. Ett 
STORT TACK till alla duktiga tränare som 
hjälpte till!   
 /Elisabeth 
 



www.cykloteket.se
ÖPPETTIDER: VARDAGAR 10-19, LÖRDAGAR 10-17, SÖNDAGAR 11-17
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Sommaren på Näsaäng – höga toppar och djupa dalar! 

 

När oktober månad nu har infunnit sig 

kan vi börja blicka tillbaka på ytterligare 

en fem månader lång utomhussäsong på 

Näsaäng och likaså lägga denna till 

handlingarna. En, på det stora hela, 

ganska fin tennissommar som i vanlig 

ordning fyllts med aktiviteter och 

tävlingar i alla dess former men som 

också präglats av en varierande väderlek 

vars inverkan inte går att blunda för. 

Trots att stora delar av juli regnade bort 

får vi ändå klassa årets tennissommar som 

relativt lyckad sett till den totala mängden 

spel, alla tävlingar och aktiviteter. Vi slog 

rekord med råge i antalet sålda 

sommarkort vilket innebär att fler spelare 

än någonsin tidigare, både medlemmar 

och icke-medlemmar, svingade sina vapen 

på Näsaängs vackra utebanor som klarade 

väder och vind med den äran och höll sig i 

topptrim större delen av sommaren. 

DROP-IN AKTIVITETER 

Under de perioder vi inte arrangerat 

tävlingar har vi i vanlig ordning kunnat 

erbjuda drop-in aktiviteter fem dagar i 

veckan för att tennisentusiaster. 

Lunchtennis, middagstennis, 

frukosttennis, lördagstennis och 

damtennis har kontinuerligt rullat från maj 

till september. Uppåt 50-60 unika spelare 

var med under dessa där lördagstennisen 

som vanligt varit mest populär med 35 

unika deltagare. I middags-, frukost- 

respektive lördagstennistabellerna 

segrade Johan Wänlund, Ajay Vadher och 

Jörgen Bernhoff. 

 

LÄGER FÖR VUXNA OCH BARN 

Totalt har fem sommarläger för barn och 

tre stycken för vuxna ägt rum vid olika 

tidpunkter under sommaren. Dessa har 

som vanligt varit ytterst attraktiva och så 

när som på alla läger har varit fulla sett till 

antal deltagare. 

KLUBBMÄSTERSKAPEN 

Jag vet inte för vilken gång i ordningen jag 

nu säger att årets KM blev en megasuccé 

men det är nog det bästa och mest enkla 

sätt jag kan förklara det på även denna 

gång. 180 deltagare innebar givetvis nytt 

rekord (jämför med tidigare 150) och 

drygt 230 starter i alla klasser. Att 

snittemperaturen låg på drygt 20 grader 

och totalt noll(!) droppar regn under dessa 

två veckor var ju självklart en bidragande 

faktor till det så lyckade mästerskapet.  



 

 

 

 

 

 

 

Efter samtliga finaler arrangerades en KM-

fest där över 60 stycken deltog. Mat, dryck 

och trevligt umgänge kombinerades med 

prisutdelningar och den moderna 

klassikern Sten, sax, påse-KM som vanns 

av Lovisa Schalin. KM:s stora kung blev 

Elias Wiorek som sopade hem två 

prestigefyllda klasser och sedermera också 

vann två specialpriser för sina fina 

prestationer. Elliot Jarosz mottog 

välförtjänt årets Fair Play-priset. 

CAFETERIAN 

Man måste återigen lyfta på hatten för det 

enorma arbete och engagemang Gunilla 

och hennes cafétjejer lägger ner och det är 

inte så konstigt att Näsaängscaféet blivit 

en så attraktiv plats för så många. Det 

finns inte en människa jag frågat som har 

något negativt att säga om det och det är 

enbart tack vare Gunilla och hennes 

personals hårda, noggranna och seriösa 

arbete. Man blir extra stolt när det 

kommer spelare och föräldrar från andra 

klubbar som verkligen poängterar sin 

avund mot det lyxiga, välkomnande och 

fina café vi bedriver på Näsaäng. 

 

SIST MEN INTE MINST… 

Tack till alla som på något sett bidragit till 

arbetet på Näsaäng och som underlättat, 

kompletterat eller förgyllt mitt jobb denna 

sommar. Allt ifrån tränare och 

cafépersonal till ideella medlemmar som 

hjälper till på fester, arrangemang och 

dylikt. 

 

Men mitt allra största tack går till Lars 

Björklund som år efter år nu gjort ett helt 

sagolikt hästjobb med banorna och 

anläggningen där han spenderat minst 100 

timmar även denna sommar. Jag kan med 

handen på hjärtat säga att utan Lars hade 

banorna aldrig varit så bra och välskötta 

som vi nu är bortskämda med att de är, de 

hade mest liknat fyra sandlådor med 

alldeles för mycket kattbajs i. Lasses 

tveklöshet, kunnande och arbetsmoral är 

något väldigt unikt och jag är honom evigt 

tacksam. Eldsjäl var ordet. 

Tack för den här sommaren! 

Todd Åkesson

KLASS SPELARE RESULTAT 
HSA Daniel Hammarstedt – Stefan Noble 6-1,6-1 
HSB Elias Wiorek – Marcus Fogel 6-3,6-2 
HSC Johan Wänlund – Jörgen Bernhoff 6-2,6-2 

DSAB Wilma Bergqvist – Tilde H Lundin 6-3,6-4 

DSC Marina Bonn – Jessica Cronier 4-6,7-5,6-0 
H45 Magnus Söderblom-Mikael Schillström 6-2,7-5 
H55 Harald Fries – Bengt Göransson 6-2,6-3 
H65 Bengt Göransson – Anders Svensson 6-4,6-7,6-2 
H70 Jan Dahlqvist - Per Broman 6-2,6-0 

HDA 
Björn Sahlin/Stefan Noble – 

Todd Åkesson/Sebastian Baehre 
6-1,6-3 

HDB 
Elias Wiorek/Jakob Nilsson – 
Vincent Turina/Elliot Jarosz 

6-2,6-3 

DDAB 
Viktoria Turina/Tilde H Lundin – 

Lovisa Schalin/Mona Zätestam 
6-0,6-1 

DDC 
Anna Thorén/Lotta Ullbin – 

Barbro B Johansson/Annika Markesjö 
6-2,6-2 

MD 
Jeremias Andersson/Therese Hasslegren – Jonas 

Bonn/Marina Bonn 
6-3,6-1 

GDA 
Magnus Söderblom/Fredrik Söderblom – 

Anders Bornefalk/Vilhelm Bornefalk 
2-6,6-4,10-3 

GDB 
David Gullberg/Oliwer Mattar – 

Joachim Haas/Martina Haas 
6-2,1-6,10-5 

P16 Vincent Turina – Fredrik Söderblom 6-1,6-0 
P14 Vincent Turina – Max Pettersson 6-1,6-2 
P12 Gustav Hasslegren – Elliot Jarosz 6-3,4-6,6-1 
F12 Sara Schalin Poolspel 

P10A Arthur Östergaard Månsson Poolspel 
P10B Douglas Sand Poolspel 
F10 Emelie Wiorek Poolspel 

 Extrapriser  
Svettd-
roppen 

Elias Wiorek 241 games 

Fair 
play 

Elliot Jarosz  

Årets 
bragd 

Elias Wiorek  

SSP Lovisa Schalin  
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     Klubbmästerskap I Näsbyparks Tennisklubb inne 2016 

 

NÄSBYPARKS TENNISKLUBB INBJUDER HÄRMED SINA MEDLEMMAR TILL 
 

   
 

 

FREDAG 1 JANUARI - SÖNDAG 10 JANUARI 

Klasser    Regerande mästare   Avgift 

  1. Herrar A    Johan Claesson    200 kr 

  2. Herrar B    Elias Wiorek     200 kr  

  3. Herrar C    Henric Babtist    200 kr 

  4. Damer A    Martina Haas     200 kr 

  5. Damer B    Johanna Wallensten    200 kr 

  6. Damer C    Sara Schalin     200 kr 

  7. Herrar 45 (födda -71 o tid.) Magnus Söderblom    200 kr 

  8. Herrar 55 (födda -61 o tid.) Harald Fries     200 kr 

  9. Herrar 65 (födda -51 o tid.) Anders Svensson    200 kr 

10. Herrar 70 (födda -46 o tid.) Avo Kask     200 kr 

11. Herrdubbel A   J.Claesson/K.Bokvist   100 kr 

12. Herrdubbel B   J.Söderblom/A.Angervall   100 kr 

13. Damdubbel AB   W.Bergqvist/Erica Hellbe   100 kr 

14. Damdubbel C   B.Anglered/P.Anglered   100 kr 

15. Herrdubbel 65   A.Kockum/A.Kask    100 kr  

16. Herrdubbel 70   A.Kockum/A.Kask    100 kr 

17. Mixeddubbel A   M.Öhrvall/A.Munozova   100 kr 

18. Mixeddubbel B   R.Ullbin/L.Ullbin    100 kr  

19. Generationsdubbel A  K.Bergbom/J.Bergbom   100 kr 

20. Generationsdubbel B  F.Hägglund/H.Hägglund   100 kr 

21. Pojkar 16 (födda -00 o sen.) Olle Printz (-13)    120 kr 

22. Flickor 16(födda -00 o sen.) Tilde Höweler-Lundin   120 kr 

23. Pojkar 14 (födda -02 o sen.) Gustav Hasslegren    120 kr 

24. Flickor 14(födda -02 o sen.) Julia Thorén     120 kr 

25. Pojkar 12 (födda -04 o sen.) Gustav Hasslegren    120 kr 

26. Flickor 12(födda -04 o sen.) Sara Schalin     120 kr 

27. Pojkar 10 (födda -06 o sen.) Alvin Isaksson    120 kr 

28. Flickor 10(födda -06 o sen.) Emelie Wiorek    120 kr 

29. Dart-KM    Christoffer Fröberg    

30. Pingis-KM   Todd Åkesson 

31. Sten sax påse-KM  Richard Solberg 
 

 

KM-ERBJUDANDE:   Delta i 3 klasser och få den 4:e på köpet! 
TÄVLINGSFORM:    Bäst av 3 set, ”No-ad” i dubbel. Supertiebreak i avgörande set i alla klasser. 

     10-års klasser: setstart vid 2-2 

SENASTE ANM.DAG:    Söndag 13 december. NPTK-hallen, todd@nptk.se. 
FÖRBEHÅLL:     Får lämnas vid anmälan, men är ingen rättighet. 

OBS! Finaltiden får ej flyttas(av respekt för publik och 

finalmotståndare)  

LOTTNING:      Onsdag 16 december  Seedning NPTK. 

MATCH- & TIDSPROGRAM: Torsdag 17 december. 

 NPTK-hallen www.nptk.se 

     OBS! Finaltiden får ej flyttas 
EXTRA PRISER:   Flest antal KM-games,Årets bragd, Fair play 

TÄVLINGSLEDARE: Todd Åkesson 



Reportage: En klipsk filosof med hjärtat på rätt ställe 

 

 

 

 

 

Han har varit trogen näsbyparkare sedan 11-

års ålder. Han har gjort en heltidssatsning 

och tillbringat flera år på college i USA där 

han numera också är bosatt. Erik Cederwall, 

25, är mannen som gett orden ansvar, 

målmedvetenhet och noggrannhet ett 

ansikte. 

– Disciplin och struktur vinner alltid i 

längden, det gäller att ha en positiv 

inställning oavsett om det går bra eller dåligt. 

 

Erik Cederwall är uppväxt i Svinninge mellan 

Vaxholm och Åkersberga. Han inledde sin 

tenniskarriär som 6-åring i Näsbyparks 

tennisskola. Efter ett par lärorika år i 

Åkersberga förblev han NPTK trogen från det 

att han fyllde 11. 

– Som junior tillhörde jag aldrig det absoluta 

toppskiktet egentligen men under mina sista 

år i gymnasiet fick jag en känsla av att jag 

aldrig gett min tennis en ärlig chans, berättar 

han.  

”VAR RÄDD ATT GRÄMA MIG” 
Inspirerad av Mike Guidettis filosofi ”Vi måste 

göra allt rätt” började han träna kopiöst 

mycket och gjorde under två år en ordentlig 

heltidssatsning för att se hur långt hans tennis 

kunde ta honom.  

– Jag var rädd att jag skulle titta tillbaka och 

gräma mig om jag inte riktigt satsade fullt ut 

och gjorde något ordentligt av min tennis, 

säger Erik. 

I samband med att Erik åkte på en 

långtidsskada i vadbenet valde han att avsluta 

kapitlet som heltidsspelare och begav sig 

istället över Atlanten för att spendera de 

närmaste åren på college där han spelade och 

studerade på division 1-skolan University of 

the Pacific i Kalifornien. 

– Att spela på college är något av det roligaste 

man kan göra med sin tennis. Som 

näsbyparkare trivs jag väldigt bra med 

lagspelet och känslan av att tillhöra ett team. 

Erik belyser även det lite mer pragmatiska 

tänk man har på college där tävlingsklimatet 

är tuffare än i Sverige. Han berättar att man 

som spelare enbart bedöms efter sina 

resultat. För tränarna och skolorna i USA är 

det högprioriterat att vinna matcher snarare 

än att jobba med mer långsiktig utveckling. 

Efter tre år och en kandidat på college började 

Erik sedermera jobba på en tankesmedja i 

Washington D.C. I skrivande stund har han 

precis flyttat tillbaka till San Francisco och 

jobbar idag för ett 

riskkapital/kapitalförvaltningsbolag. 

”JAG ÄR EVIGT TACKSAM” 

När Erik nu blickar tillbaka på sin karriär 

kan han rakryggad titta sig i spegeln och 

känna att han verkligen gav det en chans 

samtidigt som han lärde sig otroligt 

mycket under resans gång. 

– Den ambitionen, att på alla sätt försöka 

optimera min kapacitet som tennisspelare, 

är en av de nyttigaste och mest lärorika 

upplevelser jag haft i mitt liv. När jag väl 

lade av var det såklart sentimentalt men 

jag hade ändå en positiv känsla. Jag kunde 

med gott samvete avsluta det kapitlet. 

25-åringen ser hela sin tid i Näsbypark 

som en enda stor höjdpunkt där resorna 



och seriespelet har legat lite extra varmt 

om hjärtat. 

– NPTK har betytt otroligt mycket för mig 

både som spelare och person. Jag är evigt 

tacksam för all tid och alla resurser som 

tränarna och personalen investerat i mig. 

Jag tillbringade en betydande del av min 

uppväxt där och har fått erfarenheter och 

vänner för livet, säger han. 

– Jag tror att det som gör miljön i NPTK 

oslagbar är att den genomsyras av en 

fantastisk gemenskap och klubbanda samt 

ett oändligt engagemang från klubbchef, 

tränare och medlemmar. Parallellt med 

detta finns en stor dos av 

vinnarmentalitet. Den kombinationen blir 

en fullträff! 

Svinningesonen är utöver sin otroligt 

sympatiska personlighet en jordnära 

definition av struktur, eget driv och 

ansvarstagande. Under sin tid i NPTK fick 

han smeknamnet ”Filosofen”, ett epitet 

han sannerligen gör skäl för. 

– Vikten av att dag ut och dag in ta ansvar 

och utföra varje detalj så perfekt det bara 

går är en av mina största lärdomar. 

Disciplin och struktur vinner alltid i 

längden och det gäller att han en positiv 

inställning oavsett om det går bra eller 

dåligt. 

”LÅT TRÄNARNA VARA TRÄNARE” 

Erik, som från unga år fått lära sig att ta 

eget ansvar, poängterar också att det är 

viktigt att se skillnad på förälderns och 

tränarens roll. 

– Det är alltid bäst att låta dessa göra det 

de är bäst på, det vill säga vara tränare 

respektive föräldrar. Jag har sett 

hundratals exempel på det motsatta när 

föräldrarna försöker detaljstyra barnens 

tennis och således bara göra dem en 

björntjänst. Alla mina tenniskompisar som 

blev för hårt hållna i handen lade så 

småningom av eller hindrades i sin 

personliga utveckling. Föräldrarna ska vara 

med och stötta i bakgrunden och inte 

försöka uppfylla sina egna drömmar 

genom sina barn, som tyvärr är alltför 

vanligt idag. 

När Erik slutligen får frågan om han har 

några tips till våra yngre förmågor nämner 

han direkt tre saker, som egentligen gäller 

alla som vill utvecklas. 

 Sätt upp tydliga resultatmål, både kort- 
och långsiktiga. De ska vara simpla och 
enkla att kontrollerna. Sätta 10 raka 
andraservar, springa 5km på en viss tid, 
etc. 
 

 Tänk långsiktigt. Om du är bra eller dålig 
som 10–12-åring är ganska oväsentligt. 
Om du gör ditt bästa varje dag samtidigt 
som du har kul med din tennis kommer 
resultaten förr eller senare. 
 

 Ta eget ansvar. Det är bara DU som vet 
att du gjort ditt bästa och inte slarvat. 
Lär dig ta eget ansvar och gör dig själv en 
tjänst för livet! 

 

– Men kanske det allra viktigaste jag lärt 

mig är att ta livet med en klackspark. En 

fantastiskt duktig tränare i NPTK, som jag 

beundrar och håller väldigt högt, lärde mig 

det. 

Todd Åkesson 

       5 snabba med Erik 

 

Jag heter: Erik Gustaf Wilhelm Cederwall 

Jag är: 25 år gammal 

Övriga intressen: Resa, läsa, företagande, aktier, 

åka snowboard 

Förebilder: Mike Guidetti och Roger Federer 

Motto: ”Vi måste göra allt rätt!” 



LASERmer
-medicinsk laserbehandling & massage-

L
m

ONT I KROPPEN?
Medicinsk laserterapi gör att läkningstiden för 
akuta skador kan reduceras med upp till 75%!

Snabbverkande | Smärtfritt | Utan biverkningar

LASERmer behandlar:
• Smärta i rygg, axlar eller knän
• Reumatiska sjukdomar / Artros
• Inflammationer 
• Stukningar och andra sportskador
• Tennis- / golf- eller musarm
• Andra akuta eller kroniska skador

Finns i Täby!

0704957276
www.lasermer.se

Fördelar med laserbehandling:
• Påskyndar kroppens egen läkningsprocess
• Goda behandlingsresultat



De enorma vuxenkurserna en 

symbol för klubbens bredd! 

 

Intresset för vuxentennis har ökat å det 

grövsta i såväl NPTK som hela Stockholm de 

senaste åren. Vi har i dagsläget mer eller 

mindre totalt fullt i alla våra grupper, alla 

dagar i veckan, mellan 7-23 på dygnet. 230 

spelare tränar kontinuerligt hos oss. En siffra 

att jämföra med de totalt 30 som deltog i 

vuxenkurserna för 15 år sedan. 

Vetskapen om att Näsbypark är en klubb som 

starkt värnar om både elit och bredd är det 

förhoppningsvis ingen som gått miste om. Just 

bredden symboliseras på ett väldigt bra sätt av 

våra otroligt expanderade vuxenkurser. Idag 

har vi 230 spelare som varje vecka tränar hos 

oss. 

Vi bedriver träning från kl 7 på morgonen till 

så sent som kl 23 på kvällen vissa dagar. llt för 

att så många som det bara går ska få chansen 

att vara med. Det ska också tilläggas att om vi 

hade haft fler banor eller om dygnet varit 

längre än 24 timmar hade vi varit bra många 

fler än 230 spelare då vi i dagsläget sitter på 

en kölista med drygt 120 namn som inte fått 

plats på grund av att alla grupper och banor 

varit fulltecknade. Dessa siffror säger en hel 

del om intresset och den satsning som gjorts 

på denna typ av evenemang. 

 

Vi tittar kontinuerligt på lösningar för att 

kunna utöka kurserna ytterligare genom att 

starta upp ännu fler nya grupper. Det är en 

fråga om tids- och banresurser. Intresset är 

det som sagt inget som helst fel på. 

Beslutet om att starta vuxenkurser även på 

morgontid mellan 7-9, som vi påbörjade för 

lite drygt två år sedan, har fallit väldigt väl ut 

då många vill ta sig tiden att motionera innan 

arbetstid. På detta sätt har vi kunnat låta upp 

till 80 nya spelare få chansen att delta i 

verksamheten. Av i princip alla dessa, inklusive 

mig själv, anses detta vara en sannerligen 

idyllisk start på dagen. 

 

 

 

 

 

 

Vi är i skrivande stund nio vuxentränare + 

eventuella vikarier som varje vecka arbetar för 

spelarnas trivsel, välmående och 

tennisutveckling. Vi har en noggrann 

terminsplanering som tränarna följer för att vi 

under varje säsong dels ska hinna med att 

beröra det mesta i teknik-, rörelse- och 

slagväg. Men också för att kunna lägga tid på 

individuell utveckling och anpassa träningen 

efter spelarnas behov. 

Ungefär två gånger per spelår bjuds man som 

vuxenkursdeltagare också in till särskilda 

matchspelsdagar och liknande event. 

Personligen tycker jag att vuxentennis 

symboliserar idrott när den är som allra bäst. 

En tillställning där alla är välkomna oavsett 

ålder, kön och bakgrund. Där alla inblandade 

delar intresset för att spela tennis, kämpa och 

ha kul.                                           Todd Åkesson 

 

Är du intresserad av att 

spela vuxentennis? 

 

Maila todd@nptk.se 

mailto:todd@nptk.se


Karlskronalägret 

För tredje året i rad arrangerades en 

kombinerad tränings och tävlingsresa till SEB 

Karlskrona Open. Med på resan var totalt 21 

spelare från klubben med en blandad ålder på 

allt från 11-24 år gamla som tävlade i totalt 16 

olika klasser!                                                             

Som vanligt började vi lägret på fredag kväll 

med några vänskapsmatcher mot spelare från 

hemmaklubben. Något som är bra då man får 

känna på underlaget och möta andra spelare 

som man normalt inte spelar mot. 

Under resan bodde gruppen på liggunderlag i 

Karlskrona tennishall bara några meter från 

utebanorna. Alla spelare bor ihop vilket leder 

till en bra sammanhållning och en bra 

utbildning för de yngre spelarna som kan lära 

sig av de äldre rutinerade spelarna hur man 

förbereder sig för match. 

 

 

 

 

 

 

 

                         
Anette Munozova och 

Johanna Ström hade en bra vecka i Karlskrona! 

Resultatmässigt lyckades vi som bäst i 

damsingel elit där Anette Munozova tog hem 

guldet och i dubbelklasserna där Johanna 

Ström/Sara Schalin (FD14) Vilhelm 

Bornefalk/Simon Fällman (PD14) åkte hem 

med klassegrar. Utöver det så hade vi 

finalplatser i tre klasser med Johanna Ström 

(F16), Simon Stenlund (P16) och Axel 

Fries/Daniel Hammarstedt (HD)./ Magnus 

Tennisgymnasiet

 

Vi går nu in på tredje året i vårat samarbete 

med Åva gymnasium. Från och med nästa höst 

är det Tibble gymnasium som gäller för de 

som blir antagna till nästa höst. 

Tennisgymnasiet innebär att antagna elever 

tränar tre morgnar i veckan 8-9.30. Eleverna 

erbjuds också att åka med ledare till ett antal 

tävlingar per år samt det gigantiska 

träningslägret i Kroatien i slutet av april. 

I mån av plats har vi med egna seniorer som 

sparrar och bidrar till en bra inställningsnivå. 

Följande elever går på tennisgymnasiet: 

Åk 3:                                                                          

Axel Fries  NPTK                     

Daniel Hammarstedt NPTK               

Maria Chun  Djursholms TK 

Åk 2:                                                                         

Jonas Bergbom NPTK                    

Oscar Marmestedt NPTK 

Åk 1:                                                                          

Love Diedrichs  Danderyd 

Raphael Bonnet Åkersberga          

Pelle Strandberg TSK   Malmen                       

Oscar Wollmann NPTK                   

Simon Stenlund NPTK 

  Stefan 

 

 

 

 



TÄVLINGSUPDATE 

Här följer en kort resumé av det viktigaste 

som hänt resultatmässigt under de senaste 

månaderna.   Med stor risk att jag missat 

någon kan jag bara konstatera att det är 

väldigt många juniorer och seniorer som tävlat 

flitigt och haft framskjutna placeringar i 

tävlingarna! 

Anette Munozova har hunnit avverka 

Turkiet,Egypten, Tjeckien och Tunisien under 

de senaste månaderna och i Tunisien nådde 

Anette för första gången en semifinal på 

10000-dollarsnivå. Väl där hade hon matchboll 

mot en duktig ryska så det är nog en tidsfråga 

innan det blir final också. I dubbelspel har 

Anette redan ett antal titlar och är i skrivande 

stund rankad 529 i dubbel och 867 i singel. 

Anette arbetar hårdare rent fysiskt på 

träningarna än någon gång tidigare och det 

ska bli intressant att se vad det ger i form av 

resultat. Värt att notera är att Anette vann tre 

raka sommartourtävlingar inom loppet av tio 

dagar ( Västervik, Karlskrona och Norrköping ) 

vilket grundlade platsen i 

sommartourslutspelet ( inofficiellt dam-SM ) 

där hon slutade tvåa efter finalförlust mot 

Jaqueline Cabaj Awad. 

Christoffer Solberg inledde sommarsäsongen 

starkt med en kvartsfinal i Karlskronas 

futuretävling där han bland annat besegrade 

rutinerade Milos Sekulic innan Tobias 

Blomgren blev för svår efter en riktig rysare. 

Därefter har Christoffer åkt med landslaget en 

del i sommar utan att riktigt nå upp till sin 

bästa spelnivå. Nu är Christoffer på gång igen 

och hösten blir spännande. Aktuell ATP-

ranking är 900. 

Johanna Ström har haft en bra sommar rent 

tennismässigt. Förutom semifinalerna i 

Båstadtennis och JSM som bidrog till att 

Johanna kvalificerade sig för junior masters, 

vann Johanna både Falkenbergs 

sommarturnering och JRM. Väl i masters gick 

Johanna ända till final där hon pressade Louise 

Wikander från Göta stenhårt. 

Axel Fries/ Kristian Prior spelade drömtennis i 

Båstad när de tog hem 18-årsklassen i dubbel.  

Axel och Kristian formligen dominerade 

klassen fram till 6-3 5-3 i finalen när det 

plötsligt blev nerver.. Som tur var hade 

killarna marginalerna med sig i det avgörande 

supertiebreaket och jag tror inte att någon 

som sett finalen tyckte det var orättvist. 

 

Elliot Jarocz och Sara Schalin har varit flitiga i 

sommar och lyckats segra i tre externa 

tävlingar var!! Elliot i Kristinehamn, Vallentuna 

och Bålsta och Sara i Vallentuna, Täby och 

Varberg. Bra jobbat.

     
Sara Schalin har haft en riktigt bra sommar! 

I övrigt har också externa turneringssegrar ( 12 

år och uppåt ) tagits av Vilhelm Bornefalk, 

Vincent Turina och Gustav Hasslegren, Simon 

Stenlund, Wilma Bergqvist och Julia Thorén .    

/Stefan 

 

 



Din tygbutik i norrort 



Audi Danderyd Open! 

Bra tennis, mycket publik och bra väder! Men 

vem var gladast - slutsegrarna eller Eva 

Englund? 

Finaldagen av sommartourstävlingen Audi Danderyd 

Open som är en deltävling i SM blev en härlig dag med 

bra spel och många medlemmar på plats. 

Pablo Figueroa som imponerade när han vann 

herrklassen. Senare under sommaren vann han 

slutspelet och blev därmed Svensk mästare! 

 

Mirjam Björklund vann damklassen i överlägsen stil. 

Mirjam har en sällan skådad bollträff. 

 

 

 

Under prisutdelningen lottade vi också ut en mängd 

fina priser som våra samarbetspartner ställt upp med. 

Stort tack till Audi, Skandiamäklarna, Head, Babolat, 

Profilmäklaren, Lindeberg, Diadora och Dunlop 

 

Hur var det nu med Eva Englunds glädje? Jo under 

dagen arrangerade Audi en gissningstävling hur många 

bollar som låg i bakluckan. Eva gissade på 186. Det var 

en ganska bra gissning, för att inte säga exakt! Priset en 

helg med den nya Q7:an! 

 



Audi Danderyd
www.audistockholm.se · mån–fre 9–18, lör-sön 11–16

DANDERYD
Ryttarvägen 2
Tel 08-503 336 10

SERVICEBOKNING
audistockholm.se/service
Tel 08-503 335 20

Audi
Serviceavtal ingår

Advantage 
Audi Danderyd.
Tennisveckan 17-25 oktober

» 1.95% ränta - gäller alla nya bilar
» 1 års fri försäkring

Exempel på utrustning:
» Sports Edition Plus
» Trailerpaket

Vid intresse - ring eller maila oss gärna!

Leasing: 
från 4.626 kr/mån399.900 kr Förmånsvärde:
från 3.079 kr/mån

Bränsleför. bl. körning 5,7 l /100 km. CO2 149 g/km. Miljöklass EU6

All Inclusive 5.490 kr/mån

Q5 quattro® S tronic 2.0 TDi 190 hk

Ordinarie pris 457.200 kr

Direkt Dagen innan Vi hämtar/lämnar Bokad tid Morgon

5 smidiga sätt att lämna
in din bil på service:

MILJÖKLASS EU6. RÖRLIG RÄNTA BASERAD PÅ STIBOR 90. VI RESERVERAR OSS FÖR EV ÄNDRINGAR/AVVIKELSER. BILARNA PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTADE. LEASING BASERAT PÅ 20% I FÖRSTA FÖRHÖJD HYRA, 
50% RESTVÄRDE. FÖRMÅNSVÄRDE VID 50% MARGINALSKATT. ERBJUDANDET GÅR INTE ATT KOMBINERA MED ANDRA AVTAL ELLER RABATTER OCH ÄR BEGRÄNSAT SAMT GÄLLER ENDAST UNDER TENNISVECK AN 
17-25 OKTOBER. KALKYLERNA I ALL INCLUSIVE ERBJUDANDET BASERAS PÅ 36 MÅNADER OCH MAX 3000 MIL.

Kampanjerbjudanden till dig som köper en fabriksny
Audi A5 Sportback eller Q5 under tennisveckan.

Exempel på utrustning:
» S line exteriörpaket
» Sportstolar

Leasing: 
från 3.688 kr/mån319.000 kr Förmånsvärde:
från 2.083 kr/mån

Bränsleför. bl. körning 5,9 l /100 km. CO2 136 g/km. Miljöklass EU6

All Inclusive 3.990 kr/mån

A5 Sportback Multitronic 1.8 TFSI 177 hk

Ordinarie pris 351.400 kr

» Bluetooth-gränssnitt
» 18" Aluminiumfälgar

» Bluetooth-gränssnitt
» 19" Aluminiumfälgar

Fredrik Wallin
08 503 334 78
fredrik.wallin@audistockholm.se

Mikael Olson
08 503 335 92
mikael.olson@audistockholm.se

All Inclusive.
Utan kontantinsats leasar du som privatperson din nya 
Audi med låg månadskostnad och service inkluderat. 
Välkommen in så berättar vi mer! 




